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Neste momento de crise (COVID 19) em que precisamos ficar em casa e nos proteger, uma das

melhores maneiras de nos fortalecermos em nosso convívio com a família, em especial com as

crianças, é por meio de momentos lúdicos, mas também educativos que lhes proporcionem o contato

com a leitura para a descoberta ou aprofundamento de novos conhecimentos.

Por isso estamos disponibilizando algumas fábulas. Estas histórias podem divertir as crianças, ao

mesmo tempo em que favorecem o aprendizado da linguagem.

ESPERAMOS QUE TODAS/TODOS POSSAM SE DIVERTIR E APRENDER!

BOA LEITURA!!!



Uma águia agarrou em uma tartaruga, mas embora faminta, não sabia como haver-se para comê-

la. Porquanto na eminência do perigo, a tartaruga se encolhia toda na sua concha e nem bico nem

garras podiam romper essa muralha. Vendo-a assim, lidar debalde, outra águia matreira lhe disse:

“A presa é boa, minha filha. Carne de tartaruga é manjar delicado, mas nunca poderás pôr-lhe o

bico se eu não te valer”.

“Pois vale-me e dou-te metade da presa”.

“Vá feito: sobe o mais que puderes nas nuvens e, de cima, deixa cair a tartaruga, a concha ficará

quebrada.

Dito e feito, a pobre tartaruga, mal defendida contra tamanho baque, foi o almoço de ambas.

MORALIDADE: Em tudo menos vale a força de

que o jeito. Em tudo a experiência é proveitosa.

A águia e a tartaruga

Fábulas (imitadas de Esopo e La Fontaine), por Justiniano José da Rocha



VOCÊ SABIA...

AS FÁBULAS SÃO ESCRITAS DESDE A ANTIGUIDADE, OU

SEJA, HÁ MUITO TEMPO. POR ISSO AS PALAVRAS QUE

ENCONTRAMOS NELAS NEM SEMPRE SÃO TÃO

CONHECIDAS POR NÓS?

QUER SABER 

MAIS?

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/fabula.htm

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/fabula.htm


QUE TAL, SE APÓS A LEITURA DO TEXTO DA FÁBULA,

APROVEITAR PARA PESQUISAR AQUELAS PALAVRAS QUE

VOCÊ DESCONHEÇA O SIGNIFICADO?

ISSO VAI AJUDAR A AMPLIAR O SEU VOCABULÁRIO E SERÁ

BEM DIVERTIDO!


